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PODSTAWAPRAWNA

Niniejszy Regulamin opracowano na podstawie:
-Napodstawie art. l8 ust.2pkt. 15,art.40 ust.l i art.42 ustawy zdnia 15 marca 2019 r.

o Samorządzie gminnym (Dz. U. z20l9l poz.506 tj.) w związku z art. 106 ust. l,2,3 i 4
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z2018 t., poz.996 zpóźn. zm.)
oraz art.7.1 ustawy Karta Nauczyciela(Dz.U.22018 r. poz.967 tj.)
- UchwaĘ Rady Miasta Katowice Nr X)V398l07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie
korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki w szkołach'
dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice.

s 1POSTANoWINIA oGÓLNE

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanychprzezpracowników

kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania zniĄ. Zewzględu na wdrozenie praktyk

epidemiologiczno - sanitarnych GMP i GHP z posiłków moŻta skorzystaó wyłączruena

miejscu Stołówka jest czynna w godzinach od 7.00 do 15.00.

2. Posiłki wydawane są w czasie godzin lekcyjnych (klasy I-III SP),

pozostałe klasy (klasy IV- VIII ) na przerwach.

3. Aktualny tygodniowy jadłospis oraz wysokość opłat za obiady lmieszczane są na tablicy

informacyjnej, stołówce otaz stronie intemetowej szkoły.

$2UPRAWNIENI Do KoRZYSTANIA ZE sToŁowKI

1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

-uczniowie szkoły Wroszący opłaty indywidualne

_uczniowie szkoły, których doĄnvianie jest finansowane na podstawie decyzji wydanej przez

Miejski ośrodek Pomocy Społecznej

-nauczyciele, pracownicy obsługi i administracj i.



$ 3ZASADY KoRZYSTANIA ZE sToŁowKI

1. osobom, które nie korzystająze stołówki szkolnej zakazuje się wchodzenia do niej.

Uczefi zoboitązany jest przed posiłkiem umyó ręce i ptzestrzegaÓ regulaminu stołówki dotyczącego
przepisów BHP.

3. Podczas spozywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

Uczniowie rLa ptzerwach obiadowych ustawiają się w kolejce przy wejściu do stołówki przedstawiają się
pracownikowi pełniącemu dyŻur na stołówce, który odnotowuje obecności uczniów na liście korzystających
z posiłków.

5. Naczynia po spożyciu posiłku powinny byó odstawione w wyznaczonvm miejscu, jakim jest okienko
zmywalni naczyit.

6.Zaszkody spowodowane w stołówce w sposób umyślny odpowiada uczeń (rodzic).

7 . Podczas obiadu nad potządkiem i bezpieczeństwem uczniów cnnvĄą dyŻurujący nauczyciele.

8. ZaraŻące naruszenie regulaminu stołówkiuczenmoŻe zostać skreślony z listy korzystającychz obiadów w
stołówce szkolnej.

s 4WNOSZENIE oPŁAT ZA PosIŁKI

1. opłatę miesięczną naleŻy wpłació w miesiącu poprzedzającym korzystanie z posiłków

do dnia 10 każdego miesiąca na rachunek bankowy

nr94 1020 2313 0000 3102 0515 0596

Z.Przy dokonywaniu przelewu bankowego koniecme jest podanie w szczegółach tyułu

przelewu _imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc, zal<tóry dokonuje się przelewu.

BRAK TERMINoWYCH PŁATNoŚCI PowoDUJE NIEMoZNoŚĆ WYDANIA oBIADU!!

Ustalanie wysokości opłatzaposiłki w stołówce szkolnej

opłata zaobiady wynosi: dla uczniów 3.00 zł.

nauczyciele la}Z zł, administracjai obsługa 10,93 ń

2. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę.

3. opłaty zakorzystanie przez uczlia z posiłków w stołówce szkolnej ustalane są w wysokości kosztów
produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.

4. Inne osoby korzystające z posiłków w stołówce szkolnej zazgodą dyrektora szkoły, ponoszą pełne

kosŹy uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty produkcji i utrzymana stołówki.

5. w sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się mozliwość zmiany
odpłatności po poinformowaniu korzystających ze stołówki, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
6.Cenę obiadu podaje do publicznej wiadomości intendęnt szkoły poprzez wywieszenię na tablicy ogłoszeń



s sZwRoT NALEZNoŚcr ZA NIEwYKoRZYsTANE PosIŁKI

1.Nieobecność ucznia na|eŻy z$osiĆ intendentowi osobiście lub telefonicznie, najpóźniej w dniu nieobecności
do godziny 8.30.

2.W takiej sytuacji opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie
pomniejszona w kolejnym miesiącu.

3.Rodzic zobligowany jest do podania numeru konta, na który zwrot ma byó przekazany.

4. Zwrotponiesionych kosztów następuje z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeŻeli
nieobecność uczlia wynosi powyżej trzy dni lub dłużej po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia
ptzez rodzicalptavłnego opiekuna intendentowi szkolnemu.

5. W przypadku nie zgłoszenianieobecności na posiłki uiszczonaz góry opłata za niewykorzystany obiad nie
podlega zwrotowi.

6. ostatecznej weryfikacji dokonanych odpisów dokonuje Intendent szkoły porównując zgłoszone
telefonicznie odpisy z dokonanymi wpłatami na konto szkoły.

7.Na podstawie art.48l Kodeksu Cywilnego brak wpłaty w Wznaczonym terminie spowoduje naliczanie
odsetek ustawowych w wysokości7 Yo

Postanowienia końcowe

l. o wszelkich sprawach związanychzorganizacjąpracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły.

2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Dyrektor Szkoły w postaci pisemnego aneksu.

3. Regulamin wchodzi w Życie z dniem 0I.09.2020r.
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Podpis Dyrektora Szkoły


